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، نظر خواص فیزیکی و شیمیایی شامپوزمون مهارت آرکت کنندگان اشمدریافت بازخور از و PTجهت افزایش سطح کیفیت خدمات 
به تفکیک میزان رضایت از هر آن نتایج که انجام شد 95و فروردین 1394اسفندقبل از اعالم نتایج نهایی در -سنجی مرحله نخست

در ادامه آمده است.هر آزمایشگاه میزان رضایت و رسش پ
پرسشاز هر هارضایت آزمایشگاهدرصد-1نمودار

شگاهیهرآزماتیدرصدرضا-2مودارن

شماره هاي مندرج در این نمودار ترتیبی شد وتکمیلدر آزمونکننده مشارکتآزمایشگاه 17آزمایشگاه از 16فرم نظرسنجی توسط 
.است و ارتباطی با کد انحصاري آزمایشگاه ندارد

و بنابراین در این نظر سنجی شرکت انصراف دادقابل توجه اینکه یکی از آزمایشگاه ها پس از ثبت نام به دالیلی از شرکت در آزمون  
نکرد.

کنندگان:مهمترین نکات قوت از دید شرکت
 رضایت %25.96رد کارشناس ارتباط با مشتریان بابرخوحسن
رضایت%75.93بااطالعات و پشتیبانی تیم فنی
90کیفیت اطالع رسانی و هماهنگی اجراي آزمون%
بوده است. %90در این مرحله بیش از نیز میزان رضایت از عملکرد مرکز آزمون مهارت میانگین
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کنندگان:شرکتمهمترین نکته قابل بهبود از دید 
آزمایشگاهی که به این پرسش امتیاز متوسط 8پیگیرهاي انجام شده در این خصوص نشانگر آن است که کافی بودن زمان آزمون:-

،این آزمون مهارتبه دلیل تداخل فعالیتهاي جاري آزمایشگاه خود با یا کمتر دادند، خود چند فعالیت همزمان در آزمایشگاه داشتند و 
آزمون و ارائه نتایج. خود نه از فرصت تعیین شده براي انجام ،مدت زمان اجراي آزمون رضایت کمتري داشتندتاریخ و از 

قابل ذکر است، هدف از طرح این سوال، صرفا ارزیابی زمان اعالم شده براي انجام آزمون و تنظیم گزارش نتایج است، ولی با توجه به 
د، منوط به اینکه به سالمت نتایجبوزمان ارائه نتایج خواهد امکان افزایش در فنی در الگوهاي بعدي نظرات مشتریان و با بررسی تیم 

.محفوظ بماندآزمون خدشه اي وارد نشود و اصل محرمانگی و رازداري 
ه به این پرسش امتیاز متوسط یا کمتر دادی کهآزمایشگاه3نشان می دهد نتایج نظرسنجی: مناسب بودن فرمها و روش ارائه شده-

در ،در فرم گزارش نتایجموید آن است که بررسی هاي تیم فنی ولیننموده اند.بیان و واضحشفافخود را به طورتیشکامورد ، اند
.درخواست خواهد شد،الگوهاي آتی جزئیات بیشتري به غیر از جواب نتایج آزمون از شرکت کنندگان

ابراز %85-100ضایت ر-آزمایشگاه11-از مشارکت کنندگان%75رضایت آزمایشگاه ها، مشخص شدتک تک بررسی در همچنین 
کنندگان در سطح بسیار مناسب است.داشتند که نشان از تحقق خواسته هاي مشارکت

اقدامات اصالحی مرکز آزمون مهارت بر اساس نتایج نظرسنجی:

: هاينشان می دهد اکثر مشارکت کنندگان در حوزهشامپوییایمیشویکیزیفخواصمهارتآزموننظرسنجیبررسی گزارش نتایج
از عملکرد مرکز آزمون مهارت الگوهاکنندگانمشارکتینظرسنجو و دستورالعمل هامناسب بودن فرم ها ، زمان انجام آزمون مهارت

رضایت کافی نداشتند. مرکز آزمون مهارت ضمن پذیرش این موارد، اقدامات اصالحی در راستاي رفع ریشه اي این نارضایتی ها انجام 
داده است که به شرح زیر می باشند:

فعالیت آنها، مرکز آزمون مهارت در به دلیل حجم کاري آزمایشگاه ها در اواخر سال و فشردگی زمان انجام آزمون مهارت:.1
اجرايریزيبرنامهدرموضوعایننمی کند.اجراآزمون مهارتیسالاواخردرالمقدورحتیالگوهاي پیش رو،ریزيبرنامه

می شود.در تقویم قرار دارد، اعمال95سالآخردرکهالگوهایی

وهادستورالعملوهافرمازاستفادهدرهاآزمایشگاهازبرخینارضایتیبه دلیلها:دستورالعملوهافرمبودنمناسب.2
بینیپیشالگواسنادبازنگريبرايمشخصیزمانالگو،اجراي هراز، مرکز سعی می کند پساسنادبرخیکاربردبودنسخت
گیرد.انجامظرف مدت کوتاهی پس از اجراي الگوترجیحا، کمیته هاي تخصصیدربه طوري که بازنگريکند،

وردمدرینظرسنجيبراکنندگانمشارکتاستقبالولیتماعدمبهتوجهبا:الگوهاکنندگانمشارکتازینظرسنج.3
واولمرحلهینظرسنجیابیارزشولیتحلوهیتجزندیفراشدنیطوالننیهمچنومرحلهدودرمهارتآزمونمرکزعملکرد

نیاازدوم،واولمرحلهینظرسنجيهافرميبازنگروشدهافتیدرانتقاداتوشنهاداتیپیبررسبامهارتآزمونمرکزدوم،
.گرددیمانجامالگوهریلیتحلگزارشارائهازبعدومرحلهکیدرمهارتآزمونمرکزکنندگانمشارکتازینظرسنجپس


